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Kobietyężczyźni

Zaawansowany proces starzenia się ludności

Wrasta długość życia, 2011 r.: 82 (K) i 75,4 (M) 

ąganie wieku 60 i więcej lat przez roczniki wyżu demograficznego lat 50. XX wieku

Wzrastająca feminizacja, około 118 kobiet na 100 mężczyzn 

NSP 1988 NSP 2002 NSP 2011

(%)

17,9% populacji 21,5% populacji 24,2% populacji

Źródło: opracowanie własneStruktury płci i wieku ludności Warszawy na podstawie NSP



� Wysokie zróżnicowania przestrzenne struktury wieku
� Silna koncentracja ludzi w starszym wieku w przestrzeni 

miasta, nowe obszary starości demograficznej 
� „Stare” i „nowe” obszary starości demograficznej
� Nowe obszary starości - wielkie zespoły mieszkaniowe
lat 60. i 70. XX wieku

o: opracowanie własne na podstawie NSP 2002



ążenie demograficzne Źródło: J. Herbst

Wyzwania dla Warszawskiego rynku pracy:

Wzrost współczynnika obciążenia demograficznego

Feminizacja Warszawy i niska aktywność ekonomiczna kobiet 

bokie przeobrażenie sytuacji społecznej kobiet, „wysoki” konflikt strukturalny i kulturowy 

Problem wzrostu aktywności ekonomicznej seniorów



Zlewnia migracyjna Warszawy, Źródło: Śleszyński, 2006

Na 10 tys. Mieszk.

� Wzrasta liczba mieszkańców Warszawy

� Wzrasta liczba mieszkańców otaczających ją
gmin

� Zasadnicze znaczenie ruchu wędrówkowego 
więcej ludzi do Warszawy przyjeżdża niż z niej 
wyjeżdża, 

� Są to przede wszystkim przemieszczenia  
wewnątrz województwa

� Część osób opuszczających miasto de facto go 
nie opuszcza, tylko wyprowadza się na 
przedmieścia

� Problem niewidzialnych migracji i 
niedoszacowanie ludności w Warszawie (110 
220 tys.)



Struktura migracji w 2012 r. – wiek i płeć Źródło: J. Herbst

Napływają przede wszystkim osoby w wieku produkcyjnym, częściej kobiety 

Do Warszawy napływają osoby młodsze, w relacji do osób opuszczających miasto

Wzrost liczby ludności Warszawy i odmłodzenie struktury

Kto jest niedoszacowany? Przede wszystkim ludzie młodzi, aktywni zawodowo

Jak zachęcić do meldunku młodych dobrze wykształconych „singli”?

Problem deficytu mieszkań, wciąż około 35 tys. gospodarstw domowych nie posiada 
asnego mieszkania (NSP 2011)

Średni wiek ludności migrującej      Źródło: opracowanie własne



Studenci na 1 tys. ludności      Źródło: opracowanie własne

Silna koncentracja ludności z wykształceniem wyższym w skali woj. Mazowieckiego i Polski

Zasadniczy wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym z 25% w 2002 r. do 38% w 2011

Warszawa kształci oraz przyciągała ludzi młodych i dobrze wykształconych

Wzrostem liczby studentów wyższych uczelni, w tym przede wszystkim kobiet zjawisko „studentyfikacji”

Osoby wyżej wykształcone zawierają związki małżeńskie i podejmują decyzje prokreacyjne w późniejszym wieku 

Udział kobiet wśród studentów (w %)        Źródło: opracowanie własne



eńcy-kobiety według wieku w Warszawie w latach 1988-

2011 (w % kobiet w danym wieku)

o: opracowanie własne

źniejsze wchodzenie w związki małżeńskie,

źniejsze podejmowanie decyzji prokreacyjnych, 

odność kobiet jest mniejsza (rodzą w starszym wieku, mniej dzieci)

Liczba urodzeń żywych według wieku matki w Warszawie w 

latach 1988-2011



Odsetek urodzeń pozamałżeńskich w Warszawie, Polsce i miastach w latach 1988-2011

Trend wzrostowy odsetka urodzeń pozamałżeńskich 

Niewielki wzrost różnorodności typologicznej, kohabitacja pozostaje rzadką formą związku (odsetek 
kohabitantów   wśród rodzin: 3,3% w 2002 r. do 5,7% w 2011)

Małżeństwo pozostaje podstawowa formą tworzenia związków, a rodzina i dzieci są wskazywane jako jedne z 
najważniejszych wartości w życiu (np. OBOP 2008). 

o: opracowanie własne



Struktura gospodarstw domowych według typu biologicznego w Warszawie w latach 1970 - 2011

o: opracowanie własne

Spadek znaczenia rodziny jako podstawowej formy organizacji gospodarstw domowych (wzrost gospodarstw 
jednoosobowych)

Wzrost odsetka rodzin „samotnych rodziców”

Wzrost odsetka rodzin małżeństw bez dzieci (odroczenie posiadania dziecka + rodziny typu „puste gniazdo”)



Lata 2002-2011: wzrost dynamiki zmian, odsetek gospodarstw jednoosobowych

Problem dostępności i struktury mieszkań około 35 tys. gospodarstw domowych nie posiada odrębnego mieszkania 
(NSP 2011) 

Źródło: opracowanie własne

Struktura gospodarstw domowych w Warszawie 
w latach 1992-2011 (BAEL)



czynnik tworzenia jednoosobowych gospodarstw domowych według wieku i płci w Warszawie w latach 
1988 i 2002

Dynamiczny wzrost liczby i odsetka gospodarstw jednoosobowych

Wzrost częstości tworzenia tego typu gospodarstw wśród ludzi młodych (ograniczenia ze strony rynku mieszk.)

Wzrost częstości tworzenia tego typu gospodarstw wśród seniorów (wzrost samodzielności mieszkaniowej)

Źródło: opracowanie własne



Współczynnik tworzenia jednoosobowych gospodarstw domowych według wieku, płci i 
wykształcenia w Warszawie w latach 1988 i 2002 

� Młode osoby z wyższym wykształceniem znacznie 
częściej tworzą gospodarstwa jednoosobowe

� Zależność ta wykracza poza wiek nominalnie 
odpowiadający kształceniu na wyższych uczelniach

o: opracowanie własne



Dziękuję za uwagę


